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ک  جیاتی کۆمه  له: ڕزگار ساح... رۆک عراق  هس :ک هالل و هڕز مام ج هک بۆ ب هی هنام

  کتی نیشتمانی کوردستان  ری  درینی یه و تکۆشه رگه پش مه
  

  کتی نیشتمانی کوردستان هسکرتری گشتی ی
گری  هو هیاساناس   مافی مرۆڤ.... دیموکراسی ..ی ڕگای ئازادی  هرگ هرو پش م هتکۆش
  ری هی پارز هبوانام

  
بوونی  هترین قوربانی ن هور هباشووری کوردستان دا گ هی کورد ل هو هت هن هڕوون و ئاشکرای

عسی  هری ڕژمی ب هن داگیرک هالی هل هکانی بوو هتایی هر هس هوت کردنی ماف هئازادی و ز
ران گیانی خۆیان  هنج و تکۆش ه گک ترین الو هم هئ هش دا دسۆزترین و ب هم پناو هل، وه هدڕند

دابین کردنی  همان ل هک همدید هست هل هکانی گ هدی ئاوات و ئامانج هخت کرد بۆ هنان هب
ی گشت  هو هم و سین هست هگا دوور ل هکانی کۆم هبۆ چین و توژ هرزو ئازادان هرب هژیانکی س

ڕاپچ کردنی مرۆڤ بۆ ، ت کردنم کو هد، تی مرۆڤ هرام هک هتی ب هکو سوکای هکان و هدیارد
رکوت کردنی ئازادی  هس، یاسا هکی دوور ل هم هڕ هسزادانی ه، دان هنج هشک هئ، زیندان

بنیات نانی کۆ  هروشون کردن وات هڕفاندن و بس، ری هگ هڕبین و نووسین و ڕۆژنام هڕاد
ردانی  هست تو هد هر بت دوور ل هو هر هتیایدا یاسا س هرخ ک هکی دیموکراسی هاوچ هگای هم

نگ  هست بت ب بوونی جیاوازی ڕ هبا د هران هرو هکی داد پ هی هشو هب هو یاسایان هئ هحیزب ک
  .تی  هی هنگ و ئاستی کۆم هو د
 هو شلگیران هو  هن هک هدووپات د هگرنگ هل هس هم م هجیا جیاکان دا ئ هگشت بۆن هڕزتان ل هب
ڕزتان ب دوودی و بۆ  هی ب هی هو متمان ه کوردستانیش لکی هخ، ن هک هپشتیوانی ل د 
و  هنگ دان کرد ب هکانی د هسندوق هڕویان ل هدسۆزان هگای هم کۆم هکردنی ئ هست هرج هب

نیشتمانی و  هئاوات و ئامانج هب هو هنوو س ساز هچار هپۆس م هی ئ هڕگ هی ل ههیوای
بی  هک هر هم هکاتک دا ک هل هو هداخکی گران هم ب هب، ن هکانی خۆیان بگ هنی هد هم هماف
ر  هس ه ساڵ زیندانیمان بیست ب30پاندنی هوای س هه هو هبۆت هکانمان هشتا کاڵ ن هنج هپ

کی حیزبی داخراوی نھنیدا ب  هدادگای هل ید قادر همالی س هرو یاسا ناس دکتۆر ک هنوس
خۆی بۆ تاو توێ  هت ب هر کی تایب هارزدیاریکردنی پ هکانی دادگا ل هچاو کردنی پنسیپ هڕ

بوونی  هد هها ب ئام هرو هرعی زیندان کراو ه هک مافکی ش هکان و هیاسای هند هکردنی ب
  . هی هو کش هکان ب هندی دار هیو هپ هن هالی
کان  هگرنگ هن هو الی هر هو تواناکان ب هئستا ووز هبوای هالل د هڕز مام ج هب

ناو دام و  هی و ڕیفۆرم ل هند هی گ هکش کردنی دیارد هکارکردن بۆ ڕیش هل هبکرای هئاراست
بنیات نان  هلی کورد پویستی ب هگ، وه هگای داگیرکرد هراتاپای کۆم هس هئستاک هزگاکان ک هد

بت  هتاکی کورد د، کان هنھنی هک دروست کردنی زیندان و کونج هن هی هه هو هدانکردن هو ئاو
م کوت  هک د هن هو هو هوشیار بکرن هو هکتر نزیک بکرن هی هل هو هگۆو دیالۆگی گفتو  هڕگ هل

دروست  هفتاران هڕ هم جۆر هئ، وه هکان بدرن همی داخوازی هنگ و هبروز هشوازی ز هبکرت و ب
ر  هگ ه ئ. هکان دای هتایی ی هر هس هقۆناغ هل هنوک هه هگۆڕنانی دیوکرا سی ک هبۆ ل هکردنی تابوتک

ها و  هشواندنی ب هبن ل هکانی ترسناک د هنجام هر هوام بن د هرد هب هفتاران هم ڕ هئ
کانی  هتا ترسناک هر هکردنی س هر هک هخسنت بۆ چ هڕ هئ همین هز هم هئ هکان ک هپرشنگدار هریت هن
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 کورد پاوانی هۆش و بیری تاکی هخوازیار هک هو هتدار هس هنکی د هن الی هال ی هت ل هدیکتاتۆری
  .ڕ  هگ هکانی دا بیخات هتی هتایب هندی هو هرژ هتی ب هخزم هبکات و ل

ڕوانی ڕۆی  هگا چاو هواوی کۆم هت هستیاردا یت ک هرزو ه هپۆستکی ب هڕزت ل هب
ش  هب ب ههای هسا هکانیان ک همژین هل هون و ئاوات هدیھنانی خ هتن بۆ ب هران هکاریگ
ڵ  هگ هل هن ک هو ڕاستی هکیش شاهیدی ئ هری خ هد هب هادڕ هپشتیوانی ل، ی لی هکراو
دا  قوربانی دان هل هو هت همیون هس هباتی شاخ دا ن هشۆڕش و خ هشانت ل هکانتا شان ب هنگاو هه

ب  هک هو هست ڕژمک هد هب همی زۆر چشتو هورو ست هج هی هو هت هم ن هئ، کردوه هدرخیان ن
تی  هک پ هی هر بوکراو هس هدان الو ل هڕاست دا س هتی ناو هڕۆژه هل هبو هنموون
رچاوی  هب هب، باران کراوه ههیدک گول هی ش هر ون هس هل، ردنی هگ هت هخراو هسدار

و  هه هرانی ڕۆشنبیر ل هتکۆش، ر هس هت هست درژی ناموسی کراو هکیژی کورد د هو هسوکاریان هک
کانی مرۆڤی کورد  هست هنانی ئازادی هد هباتیان بۆ ب هڵ و خ

، نفا کراون هرو م هد هرب هد هرگ هدایکان و خوشکانی پش م، وه هکان هتاریک هزیندان هت هخراون
شت  هعس بوبت چۆن د هری ب هفتاری داگیرک هڕ همان هر ئ هگ هئ، وت کراوه هخانوو و موکیان ز

  .وت بکرت  هس و ک همان ه هدا ه هم ڕۆژگاری ئازادی هل
  

 ب هک هتی همرۆڤای هدوور ل هم کار هر ئ هرامب هب هر بگن ل هڕزتان ڕۆی کاریگ هب هین لداواکار
ی  هوان هفنن و ڕ هران د هری یاسابکرت ڕۆشنبیرو نووس هرو هت و س هس هی حساب بۆ د هو هئ

 بت هی د هور هری گ هڕزت کاریگ هی ب هوستی جومران هه، کرن هکان د هحیزبی هزیندان
کانی ئازادی و  همک هی چ هوان هپچ هک هترسیدار هم هم دیارد هی ئ هو هکاکردن هر ی هس هل

رگیز ڕیگا  هرگیزاو ه هبات و تکۆشانن ه هکی کوردستانیش قاڵ بووی خ هخ، دیموکراسین
رداری خونی  هستب هوت بکرت ود هکانیان ل ز هن جارکی تر ئازادی هناد
 هووت هم ڕ هیی ئ همیش هرو پشتگیری ه هڕزیشت هاند هن نابت بکا هرز هرب هس ههید هش

  .ڵ ڕزی ب پایانمان بۆت  هگ ه ل....یت  هوتووخواز هپشک 
   

  : ڕزگار ساح 
   کتی نیشتمانی کوردستان هدرینی ی  ری هو تکۆش هرگ هک پش م هجیاتی کۆم هل

   
 نده ههۆ  

 


